OBSŁUGA GOTÓWKI
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W celu złożenia wniosku dotyczącego obsługi gotówki, należy w zakładce Inne, wybrać z menu
bocznego Wnioski, a następnie odpowiedni rodzaj wniosku. Użytkownikowi są zaprezentowane
jedynie te wnioski, do których składania ma uprawnienia.
Złożone wnioski wymagają dodatkowych podpisów przed wysłaniem do Banku, w zależności
od zdefiniowanych dla firmy schematów akceptacji dla wniosków.
Po kliknięciu na link z nazwą wniosku użytkownik przejdzie do formularza aplikacyjnego
z polami do wypełnienia.
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Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający
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ZLECENIE DOWOZU GOTÓWKI
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Zlecenie dowozu gotówki umożliwia składanie zleceń dowozu gotówki do placówki firmy.
Do zatwierdzenia i wysłania zlecenia do Banku muszą zostać spełnione schematy akceptacji
obowiązujące dla rachunków. Zlecenie dowozu gotówki może wprowadzić użytkownik posiadający
uprawnienia, do co najmniej podglądu rachunku obciążanego w ramach tego zlecenia.
Po wypełnieniu wniosku system zażąda kodu SMS lub podpisu elektronicznego w zależności
od wykorzystywanej przez użytkownika metody logowania i autoryzacji transakcji. Następnie
wniosek będzie oczekiwał na kolejne podpisy osób uprawnionych według schematów akceptacji
w zakładce Złożone wnioski i dyspozycje.

WNIOSEK

Musi zostać złożony z minimum dwudniowym wyprzedzeniem, przed godziną 12:00.
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ZLECENIE ODBIORU GOTÓWKI W ODDZIALE
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Elektroniczna wypłata gotówki w oddziale umożliwia zlecenie dyspozycji wypłaty gotówki
w wybranym oddziale Banku BNP Paribas dla wskazanej osoby. Do zatwierdzenia i wysłania
zlecenia do Banku muszą zostać spełnione schematy akceptacji obowiązujące dla wniosków.

→

wygeneruj
identyfikator
wypłaty

Po wypełnieniu wniosku system zażąda kodu SMS, kodu z tokena lub podpisu elektronicznego,
w zależności od wykorzystywanej przez użytkownika metody logowania i autoryzacji transakcji.
Następnie wniosek będzie oczekiwał na kolejne podpisy osób uprawnionych według schematów
akceptacji w zakładce Złożone wnioski i dyspozycje.

Pola obligatoryjne oznaczone gwiazdką *
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